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طوير حذف، وتلضافة واألستاذ من التصرف باإلاا يمكن را رقميتباعتباره أصبح دف دفتر النصوصر إعداد يتيسإلى خدمة لهدف هذه ات

 واالستظهارطباعته يمكنه كما  دفتر النصوصأثناء إعداد  يشاء مجنبا إياه إعادة كتابة بعض البيانات التي عادة ما تتكرر معطياته حينما

 .به عند الطلب

 .تاالجلممختلف الاليومي للدروس إعداد الدفتر المباشرة في كن ميالحصص، عداد جدول فبمجرد إ

 

 لخاص للمدرس على مستوى منظومة "مسار"، تظهر الصفحة الرئيسية كما هو مبين أسفله.بعد الولوج إلى الفضاء ا

 

 تتكون هذه الصفحة من ثالثة أجزاء:

الجزء األول: الجزء العلوي ويتعلق بمعلومات المستعمل والذي يمكنه من تسجيل الخروج من التطبيق ومن تغيير اللغة  -

 التعليمية والسنة الدراسية.كما يظهر معلومات عن المؤسسة 

 

زيارة زر "باإلضافة إلى  عرضهايتكون من قائمة التطبيق والتي تعرض مختلف الخدمات التي يمكن  :الجزء الثاني -

 .مختلف الخدماتب واالستئناسللتعرف  ،أول ولوج للفضاء عليه، فييمكن االطالع والذي  "موجهة
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التي تسمح للمستعمل من معاينة وتقدم مجموعة من المؤشرات  ئيسيةرول صفحة تظهر على الأوهو الجزء الثالث:  -

 حيث يشتمل على: بشكل سريع السير اليومي لبرنامجه الدراسيوتتبع 

 لعرض العطل المدرسية. ملخص لعدد التالميذ والفصول الدراسية باإلضافة إلى مفكرة ▪

 وضعية إدخال دفتر النصوص.  ▪

 وضعية تقدم البرامج الدراسية.  ▪

 وضعية إدخال النقط. ▪

 

 

 

 .الولوج إلى دفتر النصوصلمعني يمكن الرابط امن خالل 

حسب التسلسل الزمني المبين في الشاشة لكل أسبوع من الذي يخصه سيتمكن المستعمل من االطالع على جدول الحصص 

 كل شهر.
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سيتم خاللها عرض  ،التسلسل الزمنيبعد التأكد من "الخانة المناسبة" يتوجب النقر فوق الحصة المعينة  ،حتوى الدرسملكتابة 

 :وذلك كما يليالحصص جذاذة إعداد الدروس أسفل جدول 

 من خالل البرامج الدراسيةل اجلمختيار اا ▪

 محتوى الحصة " والذي يمثل النشاطملء " ▪

 من طرف التالميذها ي يتعين القيام بتال الواجباتملء  ▪

 

، الوحدة ثم البرنامج مع النقر على الزر لاجلماعناصر البرامج الدراسية، يتوجب الضغط على الزر المناسب ثم اختيار  ختيارال -

 المخصص في حالة االنتهاء من برنامج معين.

 

والمالحظات  والعنوان) حصة دراسية، تمرين ...( الفئةوذلك باختيار  ، يتعين ملء محتوى الحصةللبرامج في الجزء المقابل -

 كما يمكن إرفاق ملف.

 الفئة والتاريخ كما هو مبين أسفله.على التالميذ إنجازها، يمكن ملء  يتعين التي واجباتفي حالة وجود  -
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عناصر أخرى سيتم حينها عرض مختلف العناصر التي تم إدخالها، ويمكن إضافة  يجب الضغط على زر "حفظ". االنتهاءوعند 

 ."إضافة محتوى جديد"زر بالنقر على 

 

، مسبقا إعدادها تم. لعرض جذاذة اليحلسبوع ااألحتويا على تواريخ م هيظهر لس، جدول الحصصالمستعمل بالولوج إلى  ماكلّما ق

 .اللهخ سبوع الذي كتبتاألقل األها أو على خينبغي معرفة تاري

 

 الرابط المعني.باستعمال  كوذ هميذ قسمالع على معطيات تالطلألستاذ اال فضاء، يمكنهذا المن خالل 

 

 قسمه.من خالل نفس الفضاء، يمكن لألستاذ إدخال النقط المتعلقة بتالميذ 


